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Vaststellen verordening stimuleringsfonds sociaal domein 2018

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot vaststelling van de Verordening stimuleringsfonds sociaal
domein 2018.
Samenvatting van het voorstel
De Verordening Stimuleringsfonds sociaal domein is in 2016 ontwikkeld en open gesteld. Deze verordening
is uitgewerkt. Om deze subsidie in stand te houden, moet een nieuwe verordening worden vastgesteld.
Middels deze subsidie kunnen initiatieven uit de samenleving op een laagdrempelige wijze en met minimale
kaders worden gestimuleerd zich te ontwikkelen. Het beoogde maatschappelijke effect is om de zorg
bereikbaar en betaalbaar te houden. De nieuwe verordening bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de
verordening uit 2016, ter verbetering en doorontwikkeling van het stimuleringsfonds.
Aanleiding voor dit voorstel
De verordening stimuleringsfonds sociaal domein die in 2016 door de raad is vastgesteld is uitgewerkt. Om
deze subsidie in stand te houden, moet een nieuwe verordening worden vastgesteld.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Vaststelling van de Verordening Stimuleringsfonds sociaal domein.
Op basis van deze verordening kunnen nieuwe innovatieve initiatieven uit de samenleving, die een bijdrage
leveren aan de transformatie binnen het sociaal domein, een beroep doen op een stimuleringssubsidie.
Argumentatie
Om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor diegene die het nodig hebben is het belangrijk om in te
zetten op algemene voorzieningen om de duurdere vormen van zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Dit
vraagt om andere concepten van ondersteuning en zorg en om een nieuw samenspel tussen organisaties,
gemeente en inwoners, waarbij inwoners meer de kans krijgen zelf aan het stuur te zitten. Om dit te
stimuleren, is in 2016 de Verordening stimuleringsfonds sociaal domein ontwikkeld en vastgesteld. De
Verordening Stimuleringsfonds sociaal domein die in 2016 is vastgesteld, is uitgewerkt. Om nieuwe
initiatieven te stimuleren met deze subsidie moet een nieuwe verordening in werking treden.
De transformatie binnen het sociaal domein en het Right to Challenge zijn nog steeds actuele processen.
Het stimuleringsfonds sociaal domein is één van de instrumenten die bij dit proces hoort en een bijdrage
levert aan de beoogde maatschappelijke effecten.
Het Stimuleringsfonds kent minimale kaders en biedt maximale ruimte voor initiatieven voor inwoners.
Bijgevoegd is een overzicht van de initiatieven die subsidie hebben ontvangen op basis van het
stimuleringsfonds sociaal domein.
Gezien de initiatieven die uit dit fonds een subsidie hebben ontvangen en de nieuwe initiatieven die nog
steeds worden ontplooid, levert het stimuleringsfonds een positieve bijdrage aan de transformatie binnen het
sociaal domein. Derhalve wordt geadviseerd om het subsidiefonds voort te zetten middels een nieuwe
verordening.
De nieuwe verordening bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de verordening uit 2016. De belangrijkste
wijzigingen zijn:
Artikel 6 (oude verordening): aanvraagtermijn: vervallen;
Artikel 11 (oude verordening) vervallen: alle aanvragen, ongeacht de hoogte van het bedrag, worden op
gelijke wijze beoordeeld (in de oude verordening);
Artikel 10 (nieuwe verordening): ongeacht de hoogte van het bedrag, worden alle aanvragen op gelijke wijze
beoordeeld.
Er wordt een artikel toegevoegd, op basis waarvan het college nadere regels ter uitvoering kan vaststellen.
Externe communicatie
De Verordening Stimuleringsfonds sociaal domein moet gepubliceerd worden in het gemeenteblad, waarmee
deze op de dag na bekendmaking in werking treedt.

Financiele paragraaf
De raad stelt jaarlijks, bij het vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast.
Uitvoering
De uitvoering, zoals gestart in 2016, wordt voortgezet.
Evaluatie
Een evaluatie van de initiatieven die een (voorlopige) subsidie hebben ontvangen uit het stimuleringsfonds is
bijgevoegd.
Nieuwe initiatieven worden doorlopend gemonitord en de uitkomsten worden meegenomen in een periodieke
evaluatie.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Aan de gemeenteraad van Tubbergen wordt een soortgelijke verordening voorgelegd ter vaststelling. De
geschiedenis en argumentatie is gelijk.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018, nr. 16 A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 20 november 2018;
gelet op artikel 149 en artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
tot vaststelling van de bijgevoegde
Verordening Stimuleringsfonds sociaal domein 2018
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 november 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

